ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL VINT-I-SIS DE FEBRER DE DOS MIL DIVUIT.
A Valldoreix, el dia vint-i-sis de febrer de dos mil divuit, a la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre Presidenta Acctal de la Junta de Veïns,
senyora SUSANA HERRADA CORTÉS, es reuneixen a les 19.00 hores els Vocals següents:
senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-, senyora ELENA
DEGOLLADA I BASTOS – GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyor BERNAT GISBERT I RIBA
– GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-;
senyor FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; i senyor NOËL
CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; i senyora ANA CANO FARRÉ –GRUP CIUDADANOSassistits per la Secretària de la Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I
ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria,
de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit es passa a la deliberació i
votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió.
1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ANA CANO FARRÉ COM A VOCAL DEL GRUP
MUNICIPAL DE CIUDADANOS.
Atès que la Junta Electoral Central ha expedit la credencial expressiva de que ha estat designat
Vocal de l’EMD de Valldoreix la Sra. Ana Cano Farré com a representant de CIUDADANOS, en
substitució de la Sra. Susana Casta Balcells.
La Sra. Ana Cano Farré pren possessió en aquest acte de llur càrrec de Vocal de l’EMD de
Valldoreix, tot prestant la següent declaració d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia,
en compliment de l’article 108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
La Presidenta accidental li pren la següent promesa o jurament del càrrec:
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE VOCAL DE LA JUNTA DE VEÍNS DE L’EMD DE
VALLDOREIX AMB LLEIALTAT AL REI I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA
CONSTITUCIÓ, COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, AIXÍ COM L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?”
La Sra. Ana Cano Farré contesta: Si ho prometo
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

PRESIDENTA ACCTAL. SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la proposta d’acord.
SRA. ANA CANO FARRÉ: “Quiero agradecer la confianza que el partido de Ciutadans ha
depositado en mi para representar a los vecinos de Valldoreix. Ciutadans está en la EMD de
Valldoreix para ser útil y buscar soluciones a los problemas cotidianos de nuestros vecinos. A la
misma vez, seguiremos siendo una oposición crítica, constructiva y de control sobre el equipo
de gobierno. Me gustaría agradecer también la buena acogida que he recibido desde la EMD y
de todos los demás representantes de las otras formaciones así como valorar el trabajo que se
ha hecho de los que han estado antes que yo. Ciutadans ha llegado a la EMD para quedarse y
mejorar la vila en la que vivimos a través de propuestas locales y política útil. Es por eso que
animo a todos a participar en nuestra EMD, para que podamos entre todos llegar a consensos y
acuerdos para disfrutar de un Valldoreix para todos”. Moltes gràcies.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Donar-li la benvinguda a l’Ana des del nostre grup i
esperem que el treball conjunt quan pugui ser, sigui fructífer, com ha estat amb l’anterior
predecesora. Moltes gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Donar-li la benvinguda a l’Ana, li han deixat el llistó molt alt,
és el problema que té, però esperem poder coincidir en aquelles coses que coincidim i amb les
que no, fer-ho de manera civilitzada. Seguint una mica amb la línea del que hem estat parlant
just abans de començar aquest ple, la llibertat d’expressió és una qüestió principal i cabdal, en
òrgans polítics com aquest considero que és molt necessari que poguem expresar les idees que
tenim, amb respecte cap als altres i sobretot cap als drets humans de tothom. Vinga!
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Ana, des de l’equip de govern et donem la benvinguda i espero
que poguem fer coses pelgats. Tots sabem que vens en una situació que no és fàcil perquè ja
vens amb la legislatura molt avançada, però segurament com deia el Noël, tot i que t’han deixat
el pavelló molt alt, la persona que substitueixes, la Susanna és una persona que treballava molt
pel poble, i segur que tu també ho faràs, per qualsevol cosa estem aquí per ajudar-te, i tot i
que siguis oposició, pots consultar-nos el que sigui, o comentar-nos qualsevol cosa. Gràcies i
benvinguda.
PRESIDENTA ACCTAL. - SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: En nom del ple de l’EMD i en
el meu propi, et vull donar la benvinguda de tot cor, Ana Cano, del grup municipal de
Ciutadans, estic convençuda que tot i la discrepància o del fet que tinguem diferents
posicionaments, serem capaços de trobar acords i treballar pel bé i la millora de Valldoreix.
Desitjo que sigui una digna successora de la Susanna Casta, que amb treball i dedicació va fer
una intensa i honesta tasca d’oposició. En el marc de les diferents comissions, de les juntes
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de portaveus o en el marc d’aquest ple mateix, podrem treballar plegats, contrastar
posicionaments polítics i sumar esforços. Benvinguda a l’EMD de Valldoreix.

2.- DESSIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT
DEL PROCEDIMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS I APROVACIÓ DEL
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L’ESMENTADA COMISSIÓ.
Atès que l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), estableix
que per la formació o modificació d’una ordenança, s’ha de designar una comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
L’esmentada Comissió està integrada per membres de la corporació i personal tècnic, propi o
aliè, sota la presidència d’un d’aquells.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el següent Reglament de funcionament de l’esmentada Comissió d’Estudi:
Article 1.- Objecte del Reglament
El present Reglament té per objecte el funcionament de la Comissió d’Estudi per
l’elaboració de l’avantprojecte de Reglament del procediment dels pressupostos
participatius.
Article 2.- Funcions de la Comissió
La Comissió tindrà com a funció la redacció de l’avantprojecte de Reglament del
procediment dels pressupostos participatius.
Article 3.- Composició de la Comissió d’Estudi
La Comissió d’Estudi per l’elaboració de l’avantprojecte de Reglament del procediment
dels pressupostos participatius estarà formada:
a) Pel President/a que serà el President/a de l’EMD de Valldoreix.
b) Pels 7 membres següents:
Per la Vocal de Participació ciutadana
Un vocal nomenat pel grup de CUP-PC
Un vocal nomenat pel grup d’ERC
Un vocal nomenat pel grup de C’s
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La secretària-interventora de l’EMD de Valldoreix
El tècnic de participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix
Una persona de l’empresa externa que assessora en temes de participació
En serà secretària amb veu però sense vot, la Sra. Cristina Grimaldos
Article 4.- Nomenament i cessament
Tots els vocals i tècnis seran nomenats pel Ple de la Junta de Veïns, a proposta de
cada grup municipal.
Article 5.- El President/a
1.- El President/a de la Comissió d’Estudi es el President/a de l’EMD de Valldoreix
2.- Correspon al President/a:
a) Exercir la representació permanent de la Comissió.
b) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les
deliberacions i resoldre els empats amb el seu vot de qualitat.
c) Autoritzar les actes de les sessions de la Comissió, el ViP dels certificats que lliuri
la secretària de la Comissió i tots els documents que derivin de l’actuació del
servei.
d) Executar i fer complir els acords de la Comissió.
Article 6.- Règim de funcionament de la Comissió
1.- La Comissió estudiarà totes les propostes presentades en la prèvia consulta pública, a
través de portal web de l’EMD on s’han recollit l’opinió dels subjectes i les organitzacions.
2.- La Comissió elaborarà un avantprojecte de Reglament del procediment dels
pressupostos participatius, per elevar-lo a la Junta de Veïns per la seva aprovació inicial.
3.- La pròpia Comissió determinarà el seu règim de sessions.
4.- Les convocatòries s’han de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils i han
d’incloure l’ordre del dia i una còpia de l’acta de la sessió anterior.
5.- Els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents, i en cas
d’empat ha de decidir el president/a amb el vot de qualitat.
Segon.- Designar la següent Comissió d’estudi per a l’elaboració de l’avantprojecte del
Reglament del Procediment dels Pressupostos Participatius:
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a) President/a serà el President/a de l’EMD de Valldoreix
b) Altres membres:
Elena Degollada Bastos, vocal de participació ciutadana
Xavier Humet o vocal nomenat pel grup de CUP-PC
Noel Climent, vocal nomenat pel grup d’ERC, en substitució Ferran Margineda
Ana Cano Farré, vocal nomenada pel grup de C’s
Concepció Foraster Arespacochaga, secretària-interventora
Juanjo Cortés, tècnic de participació ciutadana
Marta Martorell, assessora de participació ciutadana
En serà secretària amb veu però sense vot, la tècnica de gestió, Cristina Grimaldos
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Presenta la proposta d’acord.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Ho hem estat parlant i votarem a favor, perquè
entenem que hi hem de ser-hi malgrat que aquest model que vostès proposen de participació
ciutadana és un model que es pot trobar en altres àmbits municipals, però no és el nostre. Ja
queda palès en totes les intervencions que hem fet en molts plens, i a premsa i en articles, el
model que nosaltres entenem per participació ciutadana començaria respectant el que diu el
reglament de participació ciutadana i donant-li més èmfasi al consell de la vila. D’altra banda
entenem que els pressupostos participatius és una eina que no acaba de funcionar bé, no és
que sigui un mal menor, però a l’alçada que estem de legislatura, veiem difícil que la nostra
proposta que defensem s’apliqui i per tant vindrem, escoltarem, proposarem, però sempre
posant èmfasi sobretot en el fet que hi ha altres possibilitats de desenvolupar la participació
ciutadana i ja en parlarem més endavant. Gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: No fa gaires dies que una persona em va dir que l’oposició no
defensàvem prou el consell de la vila. No se si aquesta persona no ha vingut als últims plens, i
no ens ha sentit, però juraria que tant els companys de CUP-PC com jo mateix des d’ERC i la
companya que teníem de Ciutadans, hem dit vàries vegades que com és que no li tornàvem a
donar una empenta al consell de la vila, vostès ja saben com a govern que estem esperant a
que passi tot aquest procés, per poder tornar a engegar tot allò que havíem d’engegar, que és
com li donem dues voltes al consell de la vila, i per tant a veure si fóssim capaços d’aconseguir
convocar-lo abans que s’acabi aquest mandat i evidentment sempre ens tindran per parlar i
millorar la participació de la vila, que en som plenament conscients que és molt complicat i molt
difícil, i que costa arrossegar la gent, però és la nostra feina esforçar-nos per a que així sigui.
Per tant benvinguda la participació i em sumo al que deien els companys de CUP-PC, hi ha
altres maneres de fer-ho i esperem entre tots trobar-les.
SRA. ANA CANO FARRÉ: “Me gusta mucho5que mi primera intervención en la EMD trate

sobre la participación ciudadana. Muchos nos acercamos a la política para aportar algo a la
comunidad; por una visión cívica del mundo y este del que hablamos hoy, es uno de los
mejores instrumentos. El inicio de un reglamento de participación ciudadana. Se pueden
distinguir diferentes formas de participación: social-comunitaria, ciudadana y política. Estos
conceptos se interrelacionan entre sí, si bien son claramente diferenciables. Por un lado, la
participación política es la consagrada por las constituciones modernas como el derecho político
del ciudadano cuya finalidad principal es la del sufragio activo y pasivo, principio fundamental
de las democracias participativas. La participación social y la comunitaria son aquellos
movimientos o iniciativas sociales en que un grupo de personas tratan de influir en la toma de
decisiones de una comunidad. Finalmente, el concepto de participación ciudadana de inicios del
siglo XXI, es el asociado con el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la
elaboración de las políticas públicas, como complemento a la participación política.
Y es la Constitución de 1978 junto con el Estatuto de Cataluña los que nos permiten comenzar
a trabajar en la conformación de un Reglamento de Participación Ciudadana para los vecinos de
Valldoreix. Cosa que haremos en la comisión con rigor e ilusión”. Moltes gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, ERC-MES, CUP-PC, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Queda aprovat per unanimitat.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 20.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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